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Zaskakująca diagnoza
stach i ci, a nie inni respondenci. Nikt
nie ma wpływu na to, kogo się wylosuje,
„to jest oczywiście jak gra w totka – jedni wygrywają, inni przegrywają”. I Tychy, podobnie jak kilka innych miast,
np. Radom, Sosnowic, Zabrze, Kielce,
nie miały w tym losowaniu szczęścia.

Po co miasta?
Prof. Czapiński stwierdził w wywiadzie dla „Twoich Tychów”, iż „Diagnoza” dotyczy oceny życia w skali
kraju, natomiast miasta były jedynie
wątkiem pobocznym i z punktu widzenia założeń całego projektu nie
miał on większego znaczenia. Podchwycony został przez media regionalne i w „terenie” urósł do rangi pierwszoplanowej.
Wiadomo, iż tegoroczna edycja
objęła 12.381 gospodarstw domowych
oraz 26.178 indywidualnych respondentów, nie wiadomo natomiast ilu
było respondentów z poszczególnych
miast – Tychów, Warszawy, Wrocła-

Do jednego worka
Wyniki ogólnopolskie skonfrontowano w tabelach, w każdej umieszczono 147 grup społeczno-demograficznych. Nauczyciele szkół wyższych
znaleźli się obok gońców, Koszalina, rozwiedzionych, kasjerów, wieku
16‑24 lat, Wrocławia, rolników, woj.
śląskiego, prywatnych przedsiębiorców, miast o liczbie mieszkańców 500
tys. i więcej, emerytów, w separacji,
Kędzierzyna, itd.

Zaskakujące wyniki
Pojawiły się też dość zaskakujące wyniki, bowiem spośród 36 miast
(uwzględniono tylko te, które wylosowały wystarczająco dużą reprezentację) najlepiej żyje się mieszkańcom
Opola, u których stwierdzono największy poziom stresu życiowego.
Z kolei w wysoko sklasyfikowanym
Szczecinie równocześnie jest największe natężenie zjawisk patologicznych.
Jak pogodzić te paradoksy?

W tabelach
Oto kilka przykładów z aneksu do „Diagnozy 2009”. W zestawieniu „Poziom dobrobytu materialnego” przed Tychami znalazły się m.in.:
Warszawa, Gdynia, Szczecin, Koszalin,
Wrocław, Gdańsk, Opole, Kraków, Jaworzno, Katowice, Zabrze, za Tychami
– m.in.: Białystok, Częstochowa, Kędzierzyn Koźle, Bielsko-Biała, Kielce,
Radom, Tczew.
W dziedzinie „Poziom kapitału społecznego” przed Tychami są m.in.: Opole, Warszawa, Toruń, Katowice, Zabrze,
za Tychami – m.in. Łódź, Tczew, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Słupsk, Jaworzno,
Kalisz.
W „Natężeniu zjawisk patologicznych” gorzej od Tychów wypadły m.in.:
Szczecin, Zabrze i Katowice, lepiej
– m.in.: Gliwice, Częstochowa, BielskoBiała, Jaworzno.
„Stres życiowy”. Niżej niż Tychy
sklasyfikowano m.in.: Opole, Gliwice,
Lublin, Warszawę, wyżej m.in.: Katowice, Gdańsk, Częstochowę, Bielsko-Białą.
Z zestawienia ogólnopolskich badań dla miast raczej nic nie wynika.
A zacytowaną na wstępie wypowiedź
prof. Czapiński nazwa żartem. Tylko
kto się śmieje?

Tychy w czołówkach rankingów
Analizy różnych kryteriów, w tym danych makroekonomicznych, dokonywane w ostatnich latach sytuują Tychy w czołówce najbardziej
rozwijających się miast, nie tylko w woj. śląskim.

stopa bezrobocia

dochody mieszkańców
æ średni dochód na mieszkańca wg danych tygodnika Wspólnota z sierpnia
2009 r. wyniósł 4.040,02 zł, co plasuje
Tychy wśród gmin o najwyższych dochodach. Ponadto tygodnik Wspólnota w rankingu wykorzystania środków unijnych
na osobę sytuuje Tychy na trzecim
miejscu w Polsce.
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æ w listopadzie br. Tychy znalazły się
wśród liderów rankingu „Europejska
Gmina Europejskie Miasto” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”
wraz z Ministerstwem Finansów oraz
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
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Dane wg WUP w Katowicach 09.2009 r.

æ stopa bezrobocia, wg danych WUP
w Katowicach na wrzesień 2009 r., w Tychach wyniosła 4,7 proc. Dla porównania,
w analogicznym okresie, stopa bezrobocia
na Śląsku wynosiła 8,5 proc., a w całym
kraju 10,9 proc.

wydatki budżetowe
æ poziom wydatków budżetowych, które w Tychach są
inwestowane, to 40,9 proc.
– wg danych opublikowanych w raporcie Regionalnej
Izby Obrachunkowej „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego
w 2008 r.”

lider rankingów

miasto atrakcyjne dla biznesu
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æ poziom przestępczości mierzonej ilością przestępstw spada. Według danych Komendy Miejskiej Policji w Tychach w 2007 r. zarejestrowano
4656 przestępstw, w 2008 r. – 4240, a w okresie
od stycznia do września 2009 r. – 3445. Wykrywalność przestępstw wzrosła z 54 proc. w 2007 r.
do 61 proc. w obecnym.

æ w Tychach działa obecnie ponad 13 tysięcy podmiotów gospodarczych, zaś wg rankingu „Miasto
atrakcyjne dla biznesu” opublikowanego przez miesięcznik Forbes
w kwietniu br. Tychy są na 7. miejscu wśród najatrakcyjniejszych
średnich miast dla inwestorów oraz na 5. miejscu wśród
miast najczęściej wybieranych przez zagranicznych inwestorów.

kapitał społeczny / BIP
æ w Tychach istnieje ponad 200 organizacji pozarządowych, co zaprzecza tezie o braku kapitału społecznego
w mieście. Także dostęp do informacji publicznej w Tychach został doceniony. Śląskie stowarzyszenie „Bona
Fides” uznało Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Tychy za najbardziej przyjazny i profesjonalnie oraz
transparentnie prezentujący informacje publiczne.
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ublikacja raportu „Diagnoza Społeczna 2009”, a przede wszystkim
komentarze prof. Janusza Czapińskiego, jednego z autorów raportu (powiedział m.in.: „Patrząc na wyniki ankiet
dziwię się, że np. w Tychach jeszcze
ktokolwiek mieszka”), wzbudziła wiele kontrowersji. I choć nikt nie podważa wyników „Diagnozy 2009” w skali ogólnopolskiej, zawarty w aneksie
„ranking” 36 miast, wiele osób uznało
za nieuprawniony. Dlaczego?
Diagnoza społeczna, tworzona
jest na podstawie przeprowadzanych
co dwa lata badań ankietowych, podczas których wyłania się próbę badawczą, reprezentatywną dla całej Polski.
Tworząc taką ogólnopolską próbę reprezentacyjną, badacze losują badane
osoby centralnie, na podstawie zbioru wszystkich adresów w Polsce. Jak
powiedział w wywiadzie dla „Twoich
Tychów” prof. Czapiński (03.11.2009)
wylosowane zostały te, a nie inne gospodarstwa domowe w danych mia-

wia, Tczewa, Torunia i innych. Jak
na tej podstawie budować reprezentacyjną próbę badawczą, porównywać
wyniki i wyciągać wnioski dotyczące
jakości życia?

infografika: Bogusław Tomża

Choć nikt nie podważa wyników „Diagnozy 2009”
w skali ogólnopolskiej, „ranking”
36 miast zawarty w aneksie wiele osób uznało
za nieuprawniony.

Wnioski z raportu „Diagnoza Społeczna 2009”,
są zaskakujące, zwłaszcza w kontekście analizy
wyników badań socjologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców
Tychów, w 2009 r. i opublikowanych w raporcie:
„Tychy – miasto oczami
jego mieszkańców”. Analizując m.in. poziom zadowolenia ludzi mieszkających w Tychach,
okazuje się, że łącznie
81,5 proc. tyszan dobrze
i bardzo dobrze ocenia
warunki życia w mieście, 62,3 proc. uznaje, iż
w ciągu ostatnich trzech
lat warunki się poprawiły.
Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany w mieście
polegające na ułatwieniach, na przykład w organizacji
komunikacji
miejskiej, rozwoju przedsiębiorczości, co daje
szanse na pracę oraz życie na odpowiednim poziomie. Tychy są także
uznawane za atrakcyjne,
ze względu na swoje położenie wśród terenów
zielonych. Są zaraz po Katowicach najbardziej popularnym miejscem inwestycji mieszkaniowych
w aglomeracji śląskiej.
Atrakcyjność wynika też
z dbałości miasta o środowisko. Jak zauważył
tygodnik
„Newsweek”
Tychy są laureatem nagrody
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Solidny Eko
Partner” za wprowadzenie
nowoczesnych
technologii w segregacji
odpadów oraz za budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także
za wdrożenie programu
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zabudowie jednorodzinnej.
Odnosząc się do wywiadu udzielonego przez
prof. Czapińskiego „Twoim Tychom”, w którym
stwierdził, iż wypowiedziane przez niego słowa
oceniające Tychy były
żartem, muszę przyznać,
że nie podzielam poczucia humoru Pana Profesora.
teksty: Leszek Sobieraj

